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Ministério da Saúde abre inscrições
para curso sobre prevenção ao suicídio
P

ara reforçar e qualificar o debate sobre
tema, o Ministério da Saúde
disponibiliza, a partir desta
segunda-feira (28), o curso
"Prevenção ao Suicídio", voltado a profissionais de saúde,
educadores da rede pública e
privada de ensino, servidores
dos conselhos tutelares e líderes de associações religiosas, corporações militares,
entidades beneficentes e movimentos sociais. A capacitação acontece por meio da plataforma UniverSUS Brasil.
O treinamento de 40 horas é totalmente gratuito e
tem como objetivo promover
acesso à informação para prevenção do problema e qualificar os alunos para atuação,
principalmente na abordagem
à adolescentes entre 11 e 18
anos, de forma didática e acessível. O conteúdo integra o
projeto "Ações Integradas de
Educomunicação para Prevenção ao Suicídio e à Automutilação", lançado em 2020
pela pasta, com o objetivo de
difundir e formar multiplicadores no assunto. O material
ficou disponível até fevereiro, mas, devido ao grande
número de inscrições e de
downloads das cartilhas, a
pasta disponibilizará novamente o curso no ambiente
virtual da UniverSUS Brasil.
A iniciativa é parte das
ações do Comitê Gestor da
Política Nacional de Preven-
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A qualificação é gratuita e tem como objetivo promover acesso à informação e
qualificar profissionais, principalmente na abordagem à adolescentes entre 11 e 18 anos

A capacitação acontece por meio da plataforma UniverSUS Brasil

ção da Automutilação e do
Suicídio, que regulamentará a
Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio. O colegiado é responsável por articular, planejar e propor estratégias de elaboração de uma legislação
que garanta uma prevenção
efetiva aos pacientes que sofrem com esses distúrbios.
"Pela primeira vez eu assisto o Brasil falar de educação
e saúde como transformador
da realidade social de um
país. Educação tem poder de
mudar o mundo. Educação de
qualidade tem poder de transformar gerações. Neste curso,

vamos abordar o problema
que afeta milhões de jovens e
mostrar que temos como prevenir, a partir de uma atuação
preventiva", destacou a secretária Mayra Pinheiro.
CONTEÚDO
A primeira parte do conteúdo traz dados sobre suicídio no mundo. De acordo com
a Organização Mundial da
Saúde (OMS), cerca de um
milhão de pessoas perdem a
vida, todos os anos, em decorrência do problema. A
cada 40 segundos, uma vida
é perdida no mundo. Esse índice é ainda mais preocupan-

te entre jovens entre 15 a 29
anos de idade, sendo a segunda principal causa de morte,
ficando atrás apenas dos óbitos por acidentes de trânsito.
Os alunos do curso terão
acesso a informações sobre os
principais fatores de risco,
como perda do emprego, crises econômicas, histórico familiar, genética, uso de substâncias psicoativas e álcool.
O material contém detalhamento sobre as especificidades do suicídio na infância
e na adolescência para fornecer mais subsídios sobre formas de prevenção. Na última
etapa do curso, o foco são os
cuidados a serem dedicados às
pessoas que perdem um ente
querido por suicídio.
A capacitação é uma parceria do Ministério da Saúde
com a Fundação Demócrito
Rocha (FDR), a Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS), a Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP)
e a Universidade Aberta do
Nordeste (Uane).
UNIVERSUS
A plataforma do Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente ofertas educacionais para profissionais, estudantes e pesquisadores da
área da saúde e tem como
objetivo qualificar os colaboradores do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A PROCESSVALVE INDÚSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada
176/2021, para Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios, sito à RUA DAS GUIANAS, 220, bairro
Centro, município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa KALAY DO BRASIL LTDA inscrita no CNPJ 05.445.030/
0001-25, torna público que recebeu do IAT-Instituto Água e Terra em
21/06/2021, a Renovação de Licença de Operação para atividade de
Fabricação de Produtos Químicos nº 242076-R4 com validade até 21/
06/2023, situada a Avenida Maringá, nº 3036, Atuba, Pinhais, Estado
do Paraná, CEP: 83.326-010.

ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS: Súmulas-IAP, Editais e
outros. Solicitar no e-mail: adm@agoraparana.com.br

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Precisará ser o
artista principal do que
ocorre na sua vida. O planeta Vênus fará o desserviço para você neste dia,
então seja mais conservador.
TOURO - A maior parte
das coisas ficarão exatamente onde estão na sua
vida, mas precisará ter
que ir além do comum
agora. Os planetas Marte
e Vênus serão grandes influenciadores no seu dia.
GÊMEOS - Receberá do
Sol uma excelsa energia
para auxiliar na sua ascensão. Os momentos de
complicação mostrarão
uma fragilidade sua no
que concerne repousar.
CÂNCER - O apego aos
bens materiais fará com
que não consiga progredir nas tarefas das quais
você mais necessita, mais
principalmente no relacionamento.
LEÃO - Com muito apego material ainda terá algumas coisas para aprimorar neste seu atual
momento. Do planeta Plutão virão determinadas
forças que farão este signo ficar mais fraco.
VIRGEM - A sua propensão para a adoração por
coisas além das emoções,
neste momento complicado ficará mais evidente.
Os sentimentos mais característicos do teu ser
estarão à flor da pele.
LIBRA - Nada de muita
importância irá fazer com
que você sinta mudanças
significativas na sua vida
neste momento. Quanto
ao que acontece em Vênus poderá ter uma viva
esperança.
ESCORPIÃO - Adquirirá
poucas ondas negativas
advindas de Saturno nesta hora de crescimento.
Algumas das tuas ações
estarão em desencontro
com as suas necessidades.
SAGITÁRIO - Tente evitar ser tão curioso e ficar
mexendo nas coisas dos
outros. O elemento ar irá
influenciar de forma positiva.
CAPRICÓRNIO - Exibir
um comportamento duvidoso, lhe trará alguns
problemas, já que tende
a fabricar um sentimento
de suspeita em determinadas pessoas.
AQUÁRIO - Tudo tende
a ficar um pouco esquisito neste dia, porém você
irá sentir bastante alegria
neste dia. A sorte não
será um elemento favorável para você.
PEIXES - Conseguirá
mais energia na medida
em que você aplicar mais
esforço na parte do período matutino.

